Inbjudan till CLAS-seminarium
Välkomna att ta del av de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv. Representanter från
akademi respektive arbetsliv inleder med korta föreläsningar. Därpå följer gemensamma
diskussioner. Se även http://www.his.se/clas/

KREATIVA MÖTEN

Engagerade deltagare och maxade resultat
Nio tankar om arbeta-tillsammans-tid
Richard Andersson och Benny Johansson
Tid är något av det mest demokratiska som finns, alla har tillgång
till lika mycket. Det handlar mer om hur vi väljer att använda den.
I arbetslivet används mycket tid till möten. Gör vi rätt saker då? Gör
vi på rätt sätt utifrån vad vi vill uppnå? CoCreo resonerar under
rubriken Nio tankar om arbeta-tillsammans-tid Benny Johansson
och Richard Andersson har tillsammans mer än 30 års erfarenhet
av att facilitera skapande möten med inriktning på framtidsfrågor.
Innovationsprocesser är Richards hjärtefråga medan Bennys är
serienentreprenören som framgångsrikt byggt nya bolag vart 5-7 år.
Genom CoCreo AB förbereder de organisationer att möta en snabbt
föränderlig och oförutsägbar framtid.

Formella arbetsmöten och motiverade medarbetare
- Helen Stockhult, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde
Organisationer präglas både av behovet av att hantera dagliga verksamhetsproblem och
uppgifter liksom av behovet av utveckling och innovativa utmaningar. Mötesformen tas
ofta för given och ses inte sällan som det självklara sättet att få roller, grupper och
organisationer att komma samman och bli starkare för att lösa båda dessa typer av
problem. På samma gång som mötesformen kan vara inspirerande, kreativ och leda till
motiverade medarbetare så kan arbetslivets möten också leda till motsatsen. Inte sällan
betraktas många arbetsmöten som ineffektiva och meningslösa och kan istället för att bli
det effektiva styr- och ledningsverktyg som det var tänkt att vara, leda till
desillusionerade, trötta och omotiverade medarbetare.
Vad kan vi lära från den aktuella forskningen om arbetsmöten och deras inverkan på medarbetares möjligheter att
utföra sitt arbete och bidra till utveckling? Utifrån den aktuella forskningen om formella arbetsmöten bidrar
föreläsningen till att diskutera hur mötesformen kan användas i den organisatoriska vardagen för att medarbetare
ska uppleva dem som motiverande snarare än som ineffektiva och icke motiverande.

Datum: tisdag 13 mars 2018
Tid: kl. 13.00 – 15.00
Plats: Högskolan i Skövde, HUS G, Sal G111
Parkeringstillstånd finns i receptionen i G-huset
Anmälan: senast 08 mars 2018 https://www.his.se/Forskning/FramtidensForetagande/CLAS/
CLAS stöds av: Skövde Kommun, Falköpings kommun, IDC West Sweden AB, Länsförsäkringar Skaraborg,
Mariestads kommun, Skaraborgs Kommunalförbund och Tibro kommun.

